
 

 

Nome do aluno: Data: 29/06/2021 Semana: 17 

Professor: Janilde/Nadir  Turma: 5º A/B 

Componentes Curriculares: Atividade de língua 

Portuguesa e de Matemática. 

Entrega: 30/06/2021 

- Atividade de Língua Portuguesa no caderno. 

- Escreva as frases no caderno e complete-as com as palavras de ligação que exprimem 

sentido adequado para cada uma delas.  

- Livro Ápis de Português:  Pág. 137: Uma forma de marcar o tempo: Releia um trecho 

do texto “Pré-adolescente é criança?” e responda as questões 1 a 3. 

-Pág. 138 Leia ás manchetes da atividade 3. Observe os verbos destacados em laranja e 

responda as questões A e B. 

- Nosso livro de Matemática:  

Assista ao vídeo: Medidas de comprimento 

https://www.youtube.com/watch?v=L2qRg7-9ccI  

- Pág. 132 – Medir e registrar. 

- A régua é um instrumento de medida muito utilizado para medir comprimentos.  

- Meçam o comprimento de cada fita na questão 1 utilizando a régua e responda as 

questões.  

- Atividade no caderno de Matemática. 

- Copie no caderno ou com a atividade impressa, resolva as operações de divisão. 

- Assista ao vídeo: Tabuada 

https://www.youtube.com/watch?v=40N3Ka8V604 

- Faça a tabuada do 1 ao 10 no caderno de Matemática.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2qRg7-9ccI
https://www.youtube.com/watch?v=40N3Ka8V604


 

Atividades de Língua Portuguesa e de Matemática 

1 – Complete as frases com as palavras de ligação que exprimam a ideia 

de adição, ou de alternativa. São elas E para a ideia de adição e OU para a 

ideia de alternativa. 

 

a) Quer leite ________ vai beber chá? 

 

 

b) Fui visitar a cidade de Curitiba __________ de Ribeirão Preto no 

mesmo mês. 

 

c) Ou vai para a festa de Pedro, ___________ para a festa de Sofia. 

 

 

d) Comi uma deliciosa refeição _________ fiquei satisfeito. 

 

2- Agora, ligue as frases usando as conjunções: MAS e, PORTANTO. 

 

a) A festa estava animada, ______________ tive que sair cedo. 

 

b) Ainda não fizemos os trabalhos da escola,__________________ não 

iremos passear com a mamãe. 

 

c) Toquei á campainha, ________________ ninguém respondeu. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Atividade de Matemática: 

 

Realize as operações:  

 


